
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 20.3.2023   

  
  

+ Organizátori akcie Čisté mesto=čisté rieky by chceli vyjadriť poďakovanie všetkým 

zúčastneným, ktorí sa svojou prácou pričinili o dobrú vec a tak prispeli k čistote nášho mesta. 

Dokopy sa vyzbieralo 218 vriec odpadu. 
 

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra,                              

dňa 21.3.2023 v čase od 12.00 do 14.00 hodiny a vo štvrtok, dňa 23.3.2023 v čase                                    

od 14.00 do 15.00 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny. 
 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že zber konárov zo všetkých mestských častí sa 

uskutoční zajtra, dňa 21.3.2023 a v stredu, dňa 22.3.2023. Prosíme občanov, aby nezväzovali 

konáre špagátmi. 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz veľkoobjemového odpadu, 

elektroodpadu a nebezpečného odpadu z Nemšovej a Trenčianskej Závady bude vo štvrtok 

a v piatok, t.j. v dňoch 23 a 24.3.2023. 

 

+ Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozýva na KONCERT ŽIAKOV 

A UČITEĽOV hudobného a tanečného odboru pri príležitosti 25. výročia založenia ZUŠ, ktorý 

sa uskutoční v nedeľu, dňa 26.3.2023 o 15.00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová.  

 

+ Firma Lipt s.r.o. Horné Srnie hľadá brigádnika. Práca je vhodná aj pre dôchodcu. Bližšie 

informácie vám budú poskytnuté na tel. č. 0902 110 022.  

 

+ CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme do zamestnania pracovníka do 

výroby: 

-  práca na zmeny, 

 -  min. stredoškolské vzdelanie, resp. vyučenie, 

-  mzda od 1 300 € v hrubom (v závislosti od konkrétneho mesiaca),   

- pozícia je vhodná aj pre absolventa, 

-  termín nástupu podľa dohody. 

Ďalej prijme baliča: 

 -  práca na zmeny, 

 -  mzda od 1 050 € v hrubom (v závislosti od konkrétneho mesiaca),   

 - pozícia je vhodná aj pre absolventa,   

 -  termín nástupu podľa dohody. 

 

Záujemcovia o zamestnanie môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis 

a súhlas so spracovaním osobných údajov na personálne oddelenie CEMMAC a. s., 

Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie, prípadne zaslať mailom na adresu: 

m.lukacova@cemmac.sk  

 

+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na VÝLET SPOJENÝ S TURISTIKOU 

CEZ TRASU VRŠATEC – LEDNICA, V SOBOTU, dňa 1. apríla 2023 S ODCHODOM 

AUTOBUSU O 8:00 hodine z MIEROVÉHO NÁMESTIA. Cesta na Vršatec a z Lednice 

zabezpečená.   Po skončení turistiky Vás čaká prehliadka  HRADU LEDNICA. Záujemcovia 

sa môžu prihlásiť prostredníctvom: e-mailu: evidencia@nemsova.sk, osobne na mestskom 

úrade, telefonicky: 0918 876 668 najneskôr do 30. marca 2023. V prípade nepriaznivého 

počasia sa turistika prekladá na 22. apríla 2023.  

mailto:evidencia@nemsova.sk


 

+ Spoločnosť MIKON so sídlom v Pruskom  príjme do zamestnania nových pracovníkov 

na pozíciu – operátor výroby lisovač s nástupom ihneď. Práca je na trvalý pracovný pomer. 

Práca na trojzmennú  prevádzku. Firma ponúka stabilné zamestnanie, adekvátne finančné 

ohodnotenie, odmeny a vernostné a zaškolenie nových pracovníkov. Ponúkaná hrubá mzda je 

1 300 Eur. Informácie o voľných pracovných miestach Vám poskytnú osobne, prípadne                          

na tel. čísle 0902 979 610 p. Repková.  

    

+ Firma MACH TRADE, spol. s r.o. / INSA, spol. s r.o. dáva do pozornosti občanom 

informáciu o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi, že tieto nepatria do 

komunálneho odpadu a sú označené symbolom. 

 
 

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. Je dôležité použité batérie a akumulátory 

odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené 

v predajniach, na zbernom dvore a ďalších miestach na území nášho mesta a na celom území 

Slovenska. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok 

do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.  

 
 

https://www.obrazky.cz/?q=grafick%C3%BD+symbol+baterie&url=https://www.beck-online.cz/bo/seam/resource/products/Obrazek_Sb_2010_170-1.png&imageId=1f01ced0dad30b1f&data=lgLEEMvUM-uSymQ24g-fX7YVZ1zEMMLuF58LQC1LDA-PxaI4uBcCW-BfmclEhJw80jyoLSRZeM9ZxueCBtcAJe-GJcz8k85XvVkdxALsNpPEAmA5xAJAcsQCDmI=

